
به نام بهترین سرآغاز
سازمان آموزش و پرورش استان مرکزي

شهرستان خمینمدیریت آموزش و پرورش
مبین دهنواي هنرستان فنّی و حرفه

رشتۀ کامپیوترسومسال 

1ي صفحهردیف کلاسی:چندرسانهآزمون:

ام:نـاولنوبت پایانی :نوع
ام خانوادگی:ن16/10/1394شنبهچهارزمان اجرا:
:نمرهدقیقه60مدّت لازم:

نمره)5(را انتخاب نمایید.ترین پاسخدرست10تا 1هايبراي پرسش
؟باشدمیCapturingافزارهاي کدام یک از نرم1

الف -Liquidب-Auditionپ-Snagitت-Maya
؟داردــن) کاربرد Collectionسازي (افزارهاي زیر براي مجموعهنرمکدام یک از 2

الف -Flashب-Camtasiaپ-Captivteجوالفموارد -ت
؟با چه پسوندي قابل شناسایی هستCaptivateهاي قالب پروژه3

الف -cptxب-swfپ-exeت-html

؟کندحاصل غیرتعاملی و نمایشی بوده و فقط یک اسلاید تولید میCaptivteي در این روش ضبط فیلم، پروژه4
الف -Automaticب-Manualپ-Assessmentت-Full Motion

5؟شوداز کدام گزینه استفاده میCaptivteنمایش فقط اسلاید جاري در یک پروژه براي پیش5

کلید- الفF3کلید-بF4کلیدهاي -پCtrl+Enterکلید-تF5

6
؟را باید انتخاب نمودPublishکدام بخش ،exeدر قالب یک فایل اجرایی با پسوند Captivateي براي انتشار پروژه

الف -Flashب-E-Mailپ-Mediaت-FTP

7
؟نـــیستتعاملی Captivateي شیء زیر در برنامهکدام 
الف -Buttonب-Rollover Captionپ-Text Entry Boxت-Click Box

8
است؟Captivateساز کدام گزینه معادل سؤالات کلیک کردنی در آزمون

الف -Hot Spotب-Matchingپ-Multiple Choiceت-Sequence

9
؟چیستCaptivateافزار در نرمPublishبر معادل دستور کلیدهاي میان

الف -Shift+F12ب-Ctrl+Rپ-Ctrl+Alt+sت-Ctrl+F9

10
؟چیستCaptivateنام دیگر جدول محتویات در 

الف -DOCب-Collectionپ-TOCت-Project
 نمره)2جاهاي خالی را با کلمه مناسب پرنمایید. (زیردر جملات

11

.دهدرا نمایش میCaptivteهاي آموزشی ي .......................... در هنگام شروع برنامه لیستی از پروژهگزینهالف) 
باید عبارت ................................ را نوشت.Text captionباشد، براي نمایش محتویات آن در یک sumاگر نام یک متغیر Captivateدر ب) 
2ي خود به طور همزمان متن، تصویر، صدا، انیمیشن و فیلم را نمایش دهد.دهندهتواند در بخش نمایشمی.……………………… Rolloverپ) 

باشند.افزار ......................................... میتولید شده در نرمSWFهاي فقط قادر به استفاده از فایلAggregatorهاي پروژهت) 

 نمره)5/1مشخص نمایید. (×  را با علامت زیرعباراتدرستی یا نادرستی

12

نادرستدرست      شود.بیشتر براي ارزیابی فرد در تمرین استفاده میDemoاز روش ضبط پروژه به صورت الف) 

نادرستدرست      پروژه خواهد شد.سبب اجراي خودکار Preferencesاز کادر گفتگوي Autoplayي گزینهانتخاب ب) 

نادرستدرست      شود. هاي آن، درج میویژگیGeneralاز قسمت Retain textدر بخش جعبه متنمتن پیش فرض یک پ) 

5/1نادرستدرست      شود.هنگام تعریف یک آزمون براي آن نمره در نظر گرفته میsurveyي با انتخاب گزینهت) 

نادرستدرست      همان سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی است.LMSمنظور از ث) 

نادرستدرست      شود.گفته میIntroي آزمون، ي یک پروژهبه اسلاید کارنامهج) 

 نمره)1(در سمت چپ یک گزینه اضافی است.چپ مشخص نمایید.ي مناسب را از سمت گزینهسمت راست، براي هر یک از عبارات

13

ي چندرسانه است.ي این شخص طراحی فلوچارت پروژهوظیفهالف) 
ي اوست.هاي یک پروژه به عهدهسازي فلیممسئولیت ویرایش، تدوین و آمادهب)
) نهایی پروژه را دارد.Collectionي (سازي و تهیه مجموعهي یکپارچهاین شخص وظیفه) پ
ي این فرد است.ي محتواي علمی صحیح و دقیق با توجه به موضوع پروژه بر عهدهتهیه) ت

کارشناس علمی و موضوعی
یطراح و تکنولوژیست آموزش

اينویس چندرسانهبرنامه
مدیر پروژه

متخصص ویدئو

2



2ي صفحهاي مبین دهنو، نوبت اولکامپیوتر هنرستان فنی و حرفهرشتۀ سوم سال ،ايافزارهاي چندرسانهنرمزمون درس آ

نمره)13(پاسخ دهید.زیرهاي به پرسش
چیست و چه تأثیري بر مخاطب یا کاربر دارد؟Multimediaمنظور از 14

1

اي چیست؟ي چندرسانهمنظور از تعامل در یک پروژه15

1

اي را به ترتیب نام ببرید.هاي چندرسانهمراحل تولید پروژه16

75/0
کیست؟گرافیست 17

75/0

شود؟منظور از سناریو چیست و توسط چه کسی تهیه می18

1

را بنویسید.Captivateافزار هاي نرمچهار مورد از مهمترین ویژگی19

1

را بنویسید.Adobe Captivate 5.0افزار مورد نیاز براي نصب سخت20
دقت صفحه نمایش:دیسک سخت:يفضاحداقل :RAMي اندازهپردازنده:

1

21
را نام ببرید.Adobe Captivateنیاز براي نصب افزارهاي پیشنرم

5/0

22Software Simulationیعنی چه و چه کاربردي دارد؟

1

در چیست؟Captivateي در یک پروژهAssessmentو Trainingتفاوت روش ضبط 23

1

چیست؟Captivateدر Branchingنماي 24

5/0

پیروز باشید


